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A. Alasan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 

1. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan bagian penting dari 

pembelajaran. 

2. Pengelolaan perguruan tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan jalur dan jenis 

pendidikan tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi. Pengelolaan dalam 

menjalankan sistem pendidikan tinggi sangat penting untuk dapat menciptakan 

perguruan tinggi yang berkualitas. Pengelolaan kelembagaan di perguruan tinggi 

harus secara optimal sehingga masyarakat memperoleh pendidikan tinggi yang 

berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan yang tinggi terhadap 

pendidikan tinggi 

3. Prinsip manajemen atau pengelolaan pendidikan tinggi telah diatur dalam 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 51. 

Lebih lanjut Kemendikbud RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi telah ditetapkan standar minimal yang wajib diacu oleh setiap 

perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar 

Nasional Pendidikan tersebut IPI menyusun dan menetapkan standar 

pengelolaan pembelajaran. 

 

B. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan 

Pembelajaran 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor  

3. Badan Penjaminan Mutu 

4. Direktur dan Wakil Direktur SPs 

5. Dekan dan Wakil Dekan  

6. Ketua Program Studi  

7. Kepala Bagian 

8. Dosen dan tenaga kependidikan 

9. Bagian Pusdatin 

 

C. Definisi Istilah 

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 

2. Pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu 

kegiatan; 
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D. Pernyataan Isi dan Indikator Standar Pengelolaan Pembelajaran 

Pernyataan Standar Indikator 

1. Kegiatan pengelolaan pembelajaran yang wajib dilakukan 

di tingkat prodi, meliputi; 

a. Ketua prodi dan tim pengembang kurikulum tingkat 

prodi penyusunan kurikulum dan rencana 

pembelajaran dalam setiap mata kuliah 

b. Dosen menyelenggarakan program pembelajaran 

sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian 

yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian 

pembelajaran lulusan; 

c. Ketua prodi dan Dosen melakukan kegiatan sistemik 

yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu 

yang baik; 

d. Semua pimpinan unit melakukan kegiatan pemantauan 

dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga 

dan meningkatkan mutu proses pembelajaran pada 

setiap semester; 

e. Semua pimpinan unit melaporkan hasil program 

pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan 

informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan 

dan pengembangan mutu pembelajaran pada setiap 

semester; 

2. Kegiatan pengelolaan pembelajaran yang wajib dilakukan 

di fakultas dan institut, meliputi; 

a. Rektor melalui wakil rektor I menyusun kebijakan, 

rencana strategis, dan operasional terkait dengan 

pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas 

akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat 

dijadikan pedoman bagi program studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran; 

b. Wakil rektor I menyelenggarakan pembelajaran sesuai 

dengan jenis dan program pendidikan yang selaras 

dengan capaian pembelajaran lulusan; 

c. BPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan 

program studi dalam melaksanakan program 

pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran 

yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi pada 

setiap semester; 

1. Adanya dokumen 

kurikulum, DHMD, 

dan dokumen 

evaluasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adanya renstra, 

renop, dokumen 

evaluasi 

pembelajaran, 

sistem informasi 

pembelajaran. 
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d. Unit BPM tingkat fakultas melakukan pemantauan dan 

evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran pada setiap 

semester; 

e. BPM menyusun  panduan perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan 

pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; 

f. Wakil Rektor I melalui unit Pangkalan Data  melaporan 

kinerja program studi dalam menyelenggarakan 

program pembelajaran paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi pada setiap semester. 

3. PA memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa. 

sebanyak ≥ 3 kali dalam satu semester dan  terdokumentasi 

dengan sangat baik. 

4. Dosen pembimbing skripsi/tesis memberikan bimbingan 

kepada mahasiswa sebanyak ≥ 12 kali  terdokumentasi  

dengan sangat baik. 

5. PS menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas 

(seperti kuliah umum, seminar, konferensi, lokakarya, 

pelatihan, FGD, bedah buku, dan pertukaran mahasiswa), 

dilaksanakan secara terencana, dan terdokumentasi dengan 

baik minimal satu semester sekali. 

6. PS mengundang dosen tamu, tenaga ahli, dan/atau praktisi 

Pendidikan (termasuk guru sekolah mitra/laboratorium) 

ke PS sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan 

akademik mahasiswa; dilaksanakan secara terencana; dan 

terdokumentasi dengan baik minimal satu semester sekali. 

7. PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa 

terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi, 

ketersediaan sarana dan prasarana minimal satu semester 

sekali, dengan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 

(1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan 

mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir 

semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) 

hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan 

review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, 

(5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan 

mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan 

mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Adanya dokumen 

bimbingan akademik 

 

4. Adanya dokumen 

bimbingan 

skripsi/tesis 

 
 

5. Adanya kegiatan 

akademik di luar 

kelas 

 

 

6. Adanya daftar hadir 

dosen tamu, tenaga 

ahli, atau praktisi 

 

 

7. Adanya dokumen 

hasil kepuasan 

mahasiswa terhadap 

kinerja mengajar 

dosen, layanan 

administrasi, 

ketersediaan sarana 

dan prasarana 
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E. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 

1. Rektor Institut Pendidikan Indonesia menetapkan standar pengelolaan 

pembelajaran  

2. Dekanat dan Sps membuat formulir yang berkaitan dengan pengelolaan 

pembelajaran 

3. Dekanat dan Sps melakukan sosialisasi kepada dosen 

4. Dekanat dan Sps melakukan evaluasi pengelolaan pembelajaran dan 

melaksanakan tindak lanjut 

 

F. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 

1. Pedoman Akademik 

2. Manual pelaksanaan pengelolaan pembelajaran 
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